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Noul hydrating serum
de la Forever combină
hidratarea profundă,
absolut necesară pentru
întinerirea pielii, cu 4 tipuri
de acid hialuronic.
Hidratarea este esențială pentru ca pielea ta să fie
mai fermă, mai netedă și mai tânără. Redu ridurile,
combate factorii de stres din mediul înconjurător
și îmbunătățește hidratarea tenului tău cu NOUL
hydrating serum.
Hydrating serum / 618

În curând
și în
România!

FOREVERLIVING.RO

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

Cum să profiți
la maximum
de schimbările
din jurul tău

Lumea se schimbă din multe puncte de
vedere. Tehnologia și inovațiile schimbă
totul, de la felul în care muncim la modul în
care păstrăm legătura între noi într-o lume în
care totul este conectat.
Iată de ce noi exploatăm acest concept de
inovare și gândire avangardistă. Vei cunoaște
oameni ca Taha Alaoui, care nu a vrut să se
mulțumească în viață cu o slujbă de birou, de la
9 la 17, astfel că a riscat și și-a construit viitorul
după propriile reguli. Iar el nu este singurul care
îndrăznește să facă acest pas. În condițiile în
care milenialii asemenea lui devin procentul
majoritar din forța de muncă, întreaga industrie
se schimbă. Citește despre cum acest trend
redefinește economia, la pagina 25.
Și, deși tehnologia a îmbunătățit aproape fiecare
aspect al vieții noastre, la fel de adevărat este și
că uneori pur și simplu ai nevoie de o pauză de
la această conectare cronică. La pagina 12 vei
afla câteva dintre propunerile noastre preferate
pentru vacanțe departe de tehnologie, menite
să te inspire în a te deconecta pentru o vreme și
a profita de lumea din jurul tău. Acest articol va
fi pe gustul tău dacă și ție îți este greu să te
desprinzi de e-mail sau de rețelele de
socializare, când de fapt ar trebui să petreci mai
mult timp cu prietenii ori familia sau să profiți de
lumea din jurul tău.

Și, cu spiritul de aventură plutind în aer și
soarele strălucind, nimic nu se compară cu
statul afară. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie
să permiți ca tenul tău să plătească pentru
razele de soare. Ghidul nostru de îngrijire a pielii
pe perioada verii de la pagina 5 evidențiază
micile schimbări pe care le poți face în rutina ta
zilnică pentru a-ți menție tenul protejat, hidratat
și pentru a-l face să se simtă extraordinar, cu
produse care combină ingredientele naturale cu
cele obținute în urma unor cercetări științifice
avansate.
Pentru aceia dintre voi care își propun să
rămână activi în această perioadă, informațiile
de la pagina 16 vor puncta câteva modalități
cheie de a folosi tehnologia, astfel încât să
obținem maximum din rutina noastră zilnică de
fitness și să facem alegeri mai sănătoase în
fiecare zi.
Sunt multe lucruri de explorat în ediția curentă
Aloe Life. Sper că veți găsi idei grozave și
inspirație pentru a profita din plin de timpul
vostru, fie că sunteți concentrați pe carieră,
sănătate sau pe timpul extrem de prețios
departe de toate acestea.

Director Executiv de Marketing
Forever Living Products
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05 SUPER GHIDUL TĂU DE
ÎNGRIJIRE A PIELII PE 		
PERIOADA VERII
 ași simpli prin care îți poți
P
schimba rutina zilnică de îngrijire
a pielii, astfel încât să profiți de
mai multă distracție la soare.

09 GĂSEȘTE CEVA PE CARE SĂ
TE CONCENTREZI
	
Scapă de ceea ce-ți distrage
atenția și rămâi concentrat la
cele câteva sfaturi care te pot
ajuta să îți sporești atenția.

25 SCHIMBĂRILE FORȚEI DE
MUNCĂ
	Forța de muncă aflată într-o
permanentă evoluție schimbă
felul în care percepem succesul
și ceea ce înțelegem printr-o
carieră de succes.

16 VIITORUL FITNESS-ULUI
 um ne ajută tehnologia să
C
ducem o viața mai activă și mai
sănătoasă?

22	BĂUTURILE SEZONULUI
Bucură-te de mocktail-urile
delicioase pe bază de aloe!

32	FII EROU ÎN SOCIAL MEDIA
 âteva sfaturi de la Directorul
C
de Marketing Digital Forever,
menite să te ajute să-ți
îmbunătățești prezența în social
media.

12 CĂLĂTORII FĂRĂ TEHNOLOGIE

Fă din următoarea ta vacanță o aventură,
deconectându-te de la tehnologie și
rămânând în afara acesteia.
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Super ghidul tău de
îngrijire a pielii pe
perioada verii
Bine ai venit în sezonul estival! Am reușit să trecem
de lunile lungi de iarnă, în care am stat doar în casă,
iar vremea de primăvară face încet, încet loc zilelor
în care putem purta mânecă scurtă sau costume de
baie. Totul în jur a înverzit, zilele sunt mai lungi și,
indiferent dacă soarele te provoacă la aventură sau
te îmbie să te așezi la umbra unui copac cu o carte
bună în mână, sunt multe motive pentru care iubim
vara.
Dar plăcerile aduse de vară se pot
termina brusc dacă nu ai grijă să-ți
protejezi pielea de razele soarelui.
Expunerea prelungită la radiații este
responsabilă de 90% dintre
problemele pielii, incluzând aici
deshidratarea, depigmentarea,
îmbătrânirea și arsurile.

Directorul de Cercetare și Dezvoltare
Produse Forever, Holly Stout, spune
că este momentul ideal pentru
schimbarea rutinei zilnice de îngrijire
a pielii – iar acest lucru nu trebuie să
fie atât de greu. Câteva schimbări
mici, simple te pot ajuta să ai o piele
mai sănătoasă, care să ia de la vară
doar ceea ce aceasta are cel mai bun
de oferit.

În curând
și în
România!
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Îmbunătățește-ți rutina zilnică
de hidratare
În timpul verii, factorii de mediu precum poluarea și
soarele pot afecta calitatea pielii. Timpul pe care îl
petrecem afară, cu diverse activități, face ca pielea să-și
piardă mai repede hidratarea. Acesta este motivul
pentru care Holly recomandă o atenție sporită pentru
hidratare pe perioada verii.
Primul pas în rutina ta de îngrijire a pielii ar trebui să fie
o exfoliere ca la carte. Această procedură înlătură
celulele moarte și reziduurile, scoțând la suprafață o
piele mai strălucitoare, cu o textură și culoare vizibil
îmbunătățite. Exfolierea oferă și garanția faptului că între
pielea ta și crema pe care alegi să o folosești nu se mai
interpune nimic. Exfoliantul Forever folosește semințele
de jojoba și o combinație între ingredientele naturale și
cele obținute în urma unor cercetări științifice avansate.
Exfolierea este baza următorului pas din rutina ta
zilnică: hidratarea. Holly spune că Aloe Activator este
perfect pentru hidratare pe perioada verii. Are în
compoziție gel de Aloe vera în proporție de 98% și se
aplică extrem de ușor, lăsând pielea să se simtă mai
6

bine, mai catifelată. Pentru un plus de prospețime, Holly
recomandă păstrarea recipientului în frigider.
Noul hydrating serum combină hidratarea profundă cu
beneficiile acidului hialuronic. Deși acidul hialuronic este
produs în mod natural în organismul nostru, acesta
este, deseori, eliminat într-un ritm mult mai alert decât
cel în care corpul nostru îl creează, în special în timpul
expunerilor prelungite la soare.
“Hydrating serum reproduce ceea ce corpul tău creează
deja și stimulează producția de acid hialuronic”, spune
Holly.

ATUNCI CÂND ÎL FOLOSEȘTI
ÎNAINTE DE RESTORING
CREAM DIN GAMA INFINITE BY
FOREVER SAU DE SONYA™
SOOTHING GEL MOISTURIZER,
EFECTUL DE HIDRATARE ESTE
LA NIVELUL MAXIM DE CARE
AI NEVOIE PE PERIOADA VERII.
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Protejează-te de razele
UVA și UVB

O piele sănătoasă din interior

Cu siguranță, protejarea pielii de efectele nocive ale
razelor de soare este următorul pas esențial în rutina ta
zilnică de îngrijire pe perioada verii. Pentru utilizare
zilnică, Holly recomandă protecting day lotion din
gama targeted skincare, care combină beneficiile aloei
cu ingrediente puternice și o protecție solară minerală
naturală, echivalentă SPF20.
“Cel mai mare beneficiu al acestui produs este că nu
reprezintă o simplă loțiune de soare”, spune Holly.
“Este, în același timp, o cremă de hidratare, cu efecte
anti-îmbătrânire, astfel că îți asigură o triplă abordare”.
Pentru o expunere mai prelungită la soare, o loțiune cu
factor de protecție mai mare, care să reziste mai mult,
este cel mai bun prieten al pielii tale. Forever Aloe
Sunscreen are SPF 30 și este rezistentă la apă pentru
80 de minute. Ceea ce face ca acest produs să fie cu
totul special este combinația dintre gelul pur de aloe și
oxidul de zinc non-nano particule.
Gelul de Aloe vera ajută la menținerea hidratării, în timp
ce oxidul natural de zinc protejează împotriva razelor
UVA și UVB. Razele UVA reprezintă 95% din radiațiile
care ajung pe Pământ. Aceste raze penetrează pielea în
profunzime și joacă un rol esențial în îmbătrânirea pielii
și formarea ridurilor. Razele UVB sunt mai nocive pentru
straturile de suprafață ale pielii, ducând la arsuri și la
formarea de pete roșii.
Aloe Sunscreen nu doar că protejează pielea împotriva
ambelor tipuri de radiații, ci este sigură și pentru mediul
înconjurător, astfel că zilele tale lungi petrecute la plajă
nu vor dăuna ecosistemului delicat al oceanelor.

Holly
Stout

Nu vei reuși să ai o piele strălucitoare, sănătoasă la
exterior, dacă nu acorzi atenție lucrurilor care se petrec
în interiorul corpului tău.
Potrivit Clinicii Mayo, o alimentație sănătoasă nu ne
ajută doar să avem o piele sănătoasă, ci să fim mai
sănătoși cu totul, per ansamblu. Alimente precum
morcovii sau fructele galbene ori portocalii au efecte
benefice asupra pielii. Fasolea, mazărea, lintea sau
peștele gras ajută, de asemenea, la menținerea
sănătății pielii.
Pe de altă parte, zahărul rafinat, alimentele procesate și
grăsimile nesaturate îți pot îmbătrâni rapid pielea. Holly
recomandă ceva în plus: suplimente pentru piele luate
zilnic, în special pe perioada verii. Alegerea ei, firming
complex din gama infinite by Forever®. Acest
supliment pentru administrare zilnică combină
ingredientele naturale cu cele obținute pe baze
științifice, contribuind la lupta anti-îmbătrânire din
interior spre exterior, prin reducerea apariției ridurilor și
creșterea elasticității și hidratării pielii.
Beneficiile acidului hialuronic nu se limitează doar la
aplicările punctuale. Forever Active HA® este un
supliment inovator care stimulează hidratarea pielii
simultan cu întreținerea mobilității articulațiilor. Extractul
de rădăcină de turmeric și ghimbir și acidul hialuronic
au beneficii nu doar asupra pielii, ci te ajută și să ai un
tonus bun pe toată perioada verii.

Ușor, cât ai număra până la 3.
Bucură-te de tot ce are soarele mai bun de
oferit, fără să-ți pui corpul să plătească
pentru acest lucru. Dacă vei ține minte
acești 3 pași simpli de hidratare, protejare și
hrănire a pielii din interior, vei fi gata să faci
față tuturor provocărilor pe care vara ți le
poate așterne în față.

DIRECTOR DE
CERCETARE ȘI
DEZVOLTARE PRODUSE
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ALTE PRODUSE PENTRU UN PLUS
DE ÎNGRIJIRE A TENULUI VARA
aloe bio-cellulose mask
Aloe vera de pe plantațiile Forever
este integrată în fibrele aloe
bio-cellulose mask, concepută
astfel încât să se muleze perfect
pe conturul feței și să permită o
absorbție mai profundă a serumului.
Rezultatele sunt vizibile: o hidratare
mai bună și un aspect îmbunătățit al
pielii, fără linii fine sau riduri.
aloe bio-cellulose mask | 616

Sonya™ refining
gel mask
Această mască pe bază de gel
favorizează echilibrul, controlând
secreția de sebum și conferind
tenului un aspect luminos. Pentru
un plus de hidratare, după aplicarea
măștii, folosește și o cremă
hidratantă pe perioada nopții și
curăță tenul dimineața.
Sonya™ refining gel mask | 607

Aloe Vera Gelly
Prea mult timp petrecut la soare?
Calmează-ți pielea după expunerea
la razele soarelui, cu ajutorul Aloe
Vera Gelly. Datorită formulei acestui
produs, profiți de beneficiile aloei în
cea mai pură formă.
Aloe Vera Gelly | 061

Forever Aloe Lips®
Oferă buzelor tale cea mai bună
îngrijire, cu extractele de Aloe vera,
jojoba și trei tipuri de ceară. Forever
Aloe Lips® este special conceput
pentru calmarea, hidratarea și
catifelarea buzelor crăpate și uscate.
Buzele tale vor arăta mai bine chiar
și în zilele lungi de vară.
Forever Aloe Lips® | 022
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Menține-ți
concentrarea
În permanență, atenția îți poate fi
distrasă de nenumărați factori. În
ziua de azi, accesul la social media,
canale de televiziune, internet, precum
și munca de zi cu zi sunt tot atâția
factori de stres pentru puterea ta de
concentrare. Cercetările arată că
puterea noastră de concentrare este
din ce în ce mai mică, iar principalul
vinovat pentru acest fenomen este
digitalizarea completă a stilului de viață.

În medie, o persoană care lucrează la birou își verifică
e-mail-ul de 30 de ori pe oră, iar utilizatorii telefoanelor
inteligente le verifică de aproximativ 1.500 de ori pe
săptămână. Atenția ta este afectată din toate părțile, iar
acest lucru reprezintă un risc pentru rezultatele muncii
tale.

Fă exerciții fizice dimineața

esențial pentru ochi, care îmbunătățește, în același timp,
viteza de reacție, memoria și atenția.

Studiile arată că să fii o persoană activă este important
nu doar pentru a avea un corp sănătos și puternic. Un
stil de viață activ ajută și la menținerea unei minți agere.
Potrivit publicației Neurology, acest lucru devine din ce
în ce mai important odată cu vârsta. 20 de minute de
exerciții fizice pe zi îți asigură necesarul de concentrare
pentru întreaga zi.
Mănâncă mai multe grăsimi sănătoase, precum avocado
sau nuci! Ele conțin grăsimi despre care cercetările au
demonstrat că stimulează funcția cognitivă,
reprezentând o sursă naturală de luteină, un nutrient

Din fericire, nu trebuie să permiți acestor elemente
disturbatoare să te rețină de la ceea ce faci cel mai bine
zilnic. Câteva mici schimbări te pot ajuta să te menții
atent, energic și concentrat.

Scrie de mână sarcinile importante
Creierul tău se resetează și reușește să-și mențină
concentrarea dacă îți notezi, în fiecare oră, sarcinile
importante pe care le ai de îndeplinit. Încearcă să notezi
lucrurile cele mai importante pe care vrei să le faci și cât
timp vrei să aloci acestui proces. Cronometrarea va da
senzația de timp limită, iar acest lucru te va ajuta să
rămâi concentrat pe prioritățile pe care le ai.
9

Oprește notificările din telefon care
nu sunt absolut necesare
Apelurile telefonice sau mesajele îți pot distrage cu
ușurință atenția. Adaugă aici și notificările din social
media, grupurile de chat/conversații și alte forme de
comunicare și vei ajunge să te confrunți cu un atac
zilnic de factori perturbatori. Verifică setările și
anulează notificările pentru acele perioade din zi când
trebuie să fii concentrat doar la ceea ce faci.

Dormi mai mult și mai bine
În câmpul muncii, este extrem de ușor să cazi în
capcana de a asocia îndeplinirea sarcinilor pe care le
ai cu petrecerea unui timp îndelungat la birou sau cu
pierderea orelor de noapte, când ar trebui să dormi.
Dar cercetările au arătat că oamenii care reușesc să
profite la maximum de o zi sunt cei care au 8 ore de
somn neîntrerupt pe noapte. Privarea de somn poate
avea un impact negativ profund asupra puterii de
concentrare și a memoriei.

Ajută-te singur cu Forever Focus™
Nu oricine poate să ia cele mai bune decizii în fiecare zi,
iar când rezultatele muncii tale nu prea se mai văd, nu e
nimic greșit în a încerca să obții, cumva, un avantaj.
Forever Focus™ este un supliment special conceput, în
urma unor cercetări științifice avansate, pentru a te ajuta
să-ți păstrezi puterea de concentrare.
Această formulă inovatoare conține Cognizin®, o
componentă de bază a citicolinei, nutrient natural din
creierul uman. Studiile au demonstrat că vârsta, precum
și alimentația nesănătoasă pot influența nivelul de
citicolină produsă de creier, lucru care face ca aportul
suplimentar de astfel de nutrienți să fie extrem de
important. Alte ingrediente, precum ginkgo biloba sau
L-tirozina stimulează acuitatea mentală și viteza de
reacție, ceea ce duce la o stare generală de bine în
organism. Deoarece stilul de viață din ziua de azi poate să
ducă la un nivel ridicat de stres și oboseală, această
formulă include Rhodiola rosea, o plantă adaptogenă care
ajută la reducerea stresului.
Oricui i se poate întâmpla, la un moment dat, să nu poată
să-și păstreze concentrarea, de aceea menținerea
sănătății cognitive este importantă pentru toate categoriile
de vârstă. Forever Focus™ este ideal pentru studenți,
sportivi, persoane active din punct de vedere profesional
sau seniori activi. Forever Focus™ stimulează claritatea
mentală, gândirea organizată, ajută la creșterea puterii de
concentrare și atenție și asigură creierului energia de care
are nevoie pentru a funcționa la parametri optimi.

Forever Focus™ | 622

Cum vei lupta împotriva
factorilor perturbatori?
Dacă ceea ce îți propui este să funcționezi
cum trebuie din punct de vedere mental,
micile schimbări chiar pot face diferența.
Încearcă să incluzi în rutina ta zilnică unele
dintre lucrurile pe care le-ai citit mai sus și
adaugă, apoi, un plus prin administrarea
zilnică de Forever Focus™.
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Nu lăsa ziua să treacă,
pur și simplu. Preia
controlul cu Forever
Focus™.
Ingredientele atent studiate din acest supliment
stimulează claritatea mentală, concentrarea și
gândirea organizată. Forever FocusTM este ideal
pentru sportivi, studenți, profesioniști și seniori
activi, ajutând la menținerea sănătății cognitive și
la depășirea așa numitei stări de ceață din creier.

În curând
și în
România!

Forever Focus™ | 622
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Evitarea
avalanșei
informaționale
SFATURI ȘI RECOMANDĂRI
PENTRU O CĂLĂTORIE DEPARTE
DE TEHNOLOGIE

Atunci când te gândești
la vacanța perfectă, îți
imaginezi, probabil, că
stai întins pe un șezlong și
privești cum soarele apune
peste ocean.
Sau poate te vezi într-o cabană pe malul lacului,
citind o carte și ascultând ciripitul păsărilor în
copaci sau freamătul frunzelor în bătaia vântului.
Indiferent de cum îți imaginezi că va fi următoarea
ta vacanță, cu siguranță nu ți-ai dori să ți-o
petreci cu telefonul în mână, navigând pe rețelele
de socializare sau verificându-ți email-urile de
serviciu. Adevărul este, însă, că într-o lume
12

profund conectată, să renunți la toate
aparatele nu este, întotdeauna, așa
de ușor.
Dacă îți surâde ideea de a petrece
mai mult timp ancorat în lumea din
jurul tău și mai puțin timp conectat
la un încărcător, poate n-ar strica să
alegi o destinație unde WI-FI-ul să
fie limitat, dar natura să suplinească
totul.
Analizează propunerile noastre
de destinații de vacanță și lasă-te
convins să renunți la lumea controlată
de tehnologie, pentru a spune DA
unei viitoare aventuri.

Meliá,

Bali

Relaxează-te într-un
eco-bungalow în Bali
Nu există un loc mai desprins de
tehnologie decât un eco-bungalow
ascuns în jungla din Bali. Vei avea
de câștigat nu doar o vacanță
memorabilă într-un loc cu totul
deosebit. De fapt, liniștea și calmul
sunt la ele acasă, la fel cum sunt
și peisajele incredibile care ți se
deschid în față imediat ce pășești
afară. Aici, izolarea nu înseamnă că
trebuie să renunți la mâncarea fină,
deosebită. Multe eco-resorturi își
servesc oaspeții cu feluri de mâncare
creative, surprinzătoare, cu specific
local. Accesează TheSmartLocal.com
sau the Hideout Network pentru mai
multe idei.

Desprinde-te de
civilizație într-un safari în
Africa de Sud
Dacă nu ai auzit de Cei 5 Fantastici,
atunci trebuie să știi că acesta este
numele pentru lei, leoparzi, rinoceri,
elefanți și bivoli. Îi poți vedea pe
toți într-un safari în Parcul Național
Kruger, din Africa de Sud. Resortul
Swadini, deținut de Forever Resorts
(foreversa.co.za), se află la mai puțin
de 50 de mile (80 de km) de poarta
de deschidere a acestui teritoriu
protejat. Swadini este destinația
perfectă pentru o aventură departe
de tehnologie. Te vei putea plimba
cu barca Blyde Dam, pentru a vedea
hipopotami și crocodili sau pentru
a arunca o privire asupra Cascadei
Tufa. În apropierea resortului există și
o mulțime de trasee pentru drumeții,
toate extrem de frumoase, care te vor
ajuta să explorezi pe jos întreaga zonă.

Pornește la drum spre
Islanda
Islanda este sălbatică, este departe și
frumoasă, una dintre alegerile de top
pentru o călătorie memorabilă. Într-o
zi te vei putea bucura de vremea
caldă de primăvară, pentru ca în
următoarea să te cațeri de-a lungul
ghețarilor. Cu peisaje impresionante
peste tot în jurul tău, nu-ți va fi
deloc greu să nu te mai gândești
la conexiunea WI-FI. Posibilitățile
sunt nelimitate – fie că îți dorești o
excursie de doar câteva zile, fie că îți
propui să explorezi întreaga insulă.
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Jackson,

Wyoming

Înfruntă apa albă în
Wyoming

Scandinavia, izolarea
perfectă

Profită de incredibilele peisaje de pe
crestele montane sau văile sălbatice,
într-un tur pe apă al Wyoming-ului.
Vei vedea căderi rapide de apă și
vei învăța ce înseamnă munca în
echipă, în timp ce vei face rafting
peste bolovani pe care este extrem
de greu să te ții la suprafață. Profită
de clipele de liniște petrecute pe apă
și privește peisajele nesfârșite pe
care Wyoming ți le deschide în față.
Prin intermediul Forever Resorts poți
face excursii cu bărcile Mad River,
pornind de la Jackson Wyoming.
Poți alege între plimbările pline de
adrenalină cu barca pe incredibila
apă albă sau excursiile cu familia pe
ape liniștite. Află mai multe accesând
foreverresorts.com.

Pe insula norvegiană Lofoten, poți
să te cuibărești liniștit lângă foc și
să privești pe fereastră peisajele
incredibile de pe coasta Mării
Norvegiei. Indiferent de satul pe
care îl alegi, vei găsi mixul perfect
între aventură și relaxare. Drumețiile,
plimbările cu caiacul, schiatul, mersul
cu bicicleta și chiar surfingul arctic, pe
toate le găsești aici. Și, deși zonele
sunt din ce în ce mai căutate de
turiști, poți, totuși, să găsești oferte
foarte bune pe Airbnb. Privește
aurora boreală direct de pe terasa
casei închiriate sau optează pentru
o cameră în fosta fabrică de pește
din centrul Lofoten. Peisajele sunt
incredibile peste tot, motiv pentru
care această parte din Scandinavia
și-a câștigat pe drept denumirea de
paradisul fotografilor.
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Mergi din cabană în
cabană în Polonia și
Slovacia
Dacă drumețiile prin Munții Alpi
sunt pe lista ta de dorințe, aruncă
o privire și spre Tatra, munții înalți
ai Slovaciei. Poți face o excursie de
câteva zile peste vârfurile cele mai
înalte din Munții Carpați, din Polonia
în Slovacia. Peisajele se compară cu
cele din Alpi. Vei beneficia, în plus, de
mai mult timp doar cu tine pe cărările
de munte, precum și de hoteluri și
restaurante cu prețuri accesibile.
Alege să petreci noaptea în micile
hoteluri rustice sau optează chiar
pentru varianta minimalistă de a sta
într-una dintre cabanele fără încălzire
pe care le vei întâlni pe drum. Pentru
rezervări, accesează KE Adventure
Travel (keadventure.com).

Explorează Amazonul în
Brazilia

Atinge capătul
Pământului, în Patagonia

Călătoria ta în Brazilia nu trebuie să
însemne doar Rio de Janeiro. Alege
să petreci câteva zile și acolo, dar
apoi optează pentru un zbor de
4 ore cu avionul până la Manaus.
Acest oraș va fi poarta către
aventura ta pe Amazon, modalitatea
ideală de a te desprinde de tot și de
toate. De la Manaus, un mic vas de
croazieră te poate duce să explorezi
Amazonul, de-a lungul junglei
sălbatice, sau poți alege să stai
într-un eco-hotel, cum e Amazon
EcoPark (amazonecopark.com.br).

Propune-ți să trăiești o aventură
cum numai în cărți mai există,
vizitând Patagonia. De la frumusețea
amețitoare a crestelor montane
de peste 6.000 m, la terenurile
înghețate care delimitează Antarctica,
Patagonia este locul unde pădurile,
ghețarii, râurile și munții se întâlnesc
pentru a crea unul dintre cele mai
uluitoare peisaje de pe planetă.
Capătul Lumii este locul perfect
pentru a te deconecta de la orice tip
de tehnologie. Aici găsești, totuși,
cazări avantajoase, unde poți mânca
și te poți odihni, în așa fel încât să fii
pregătit pentru explorări nelimitate.

Explorează Malaysia
Dacă plajele pustii sau mâncarea
delicioasă cu specific asiatic sunt,
mai degrabă, pe gustul tău, te
vei bucura să explorezi minunile
Malaysiei. Pentru un sejur cât mai
izolat, rezervă un avion charter până
la insula Layang-Layang și mergi,
de acolo, la Layang-Layang Island
Resort (layanglayang.com), pentru a
savura cocktail-uri pe malul mării. Pe
această insulă minunată vei putea, de
asemenea, să faci scufundări, fiind
una dintre cele mai bune destinații
de diving din Asia. Viața subacvatică
este uimitoare, iar reciful de corali de
aici este cel mai frumos din întreaga
țară.

CARE ESTE
URMĂTOAREA TA
DESTINAȚIE?
Indiferent dacă alegi una dintre destinațiile
extraordinare de mai sus sau optezi pentru o
aventură diferită, încearcă să simți, în fiecare
vacanță, că ai reușit să te rupi de tehnologie. Nu
e musai să stai cu totul deconectat sau să-ți încui
aparatele într-un seif. Dar, dacă reușești să scoți
telefonul de mai multe ori pentru a face o fotografie
decât pentru a-ți verifica statusul pe Facebook sau
email-ul, atunci clar ești pe drumul cel bun!
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Viitorul

fitness-ului
Schimbări în bine pe care
tehnologia le poate aduce
sănătății
Te simți mai obosit ca niciodată după maratonul de
vizionat episoade din serialul tău preferat. O alarmă
binecunoscută care vine de la încheietura mâinii te
face să îți verifici ceasul inteligent și să realizezi că
pentru ziua de azi ești în urmă cu activitatea fizică,
așa că vei fi nevoit să faci câteva minute în plus de
mișcare pentru a-ți menține nivelul obișnuit.
O altă notificare îți arată nu doar că te-ai dus la
culcare mai târziu decât de obicei, dar și că orele
cu somn profund, odihnitor au fost mai puține.
Stresul de la locul de muncă nu te-a lăsat să te
relaxezi cu totul, așa că te-ai trezit de multe ori, cu
gândul la numeroasele lucruri pe care le vei avea
de făcut luni, când te vei întoarce la serviciu.
Chiar înainte de prima ceașcă de cafea, știi deja că
azi va trebui să faci mai multă mișcare, să te culci
mai devreme și să te gândești la cum poți reduce
stresul, în așa fel încât să îmbunătățești
considerabil calitatea somnului.
Și acesta este doar începutul, când vorbim despre
cum putem folosi tehnologia pentru a fi mai
sănătoși și a ne simți mai bine. Există câteva
aplicații, aparate și echipamente cu roluri bine
definite.

CA PARTE IMPORTANTĂ DIN VIAȚA
DE ZI CU ZI, TEHNOLOGIA ÎI POATE
AJUTA PE OAMENI SĂ FIE MAI
SĂNĂTOȘI, MAI ÎN FORMĂ ȘI MAI
INFORMAȚI, PRIN MIJLOCIREA
SCHIMBĂRILOR COMPORTAMENTALE
ȘI O MAI BUNĂ ÎNȚELEGERE A
LUCRURILOR DE CARE ARE NEVOIE
CORPUL NOSTRU.
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Baza pentru un TU mai sănătos
Atunci când vorbim despre tehnologie, funcția de
bază ar fi accesul la informație. Știm că există
aparate care pot fi purtate la mână, cum ar fi
Apple Watch, Garmin și Fitbit, care se
sincronizează cu aplicațiile din telefonul nostru
inteligent. Ne numără pașii, distanțele parcurse și
au inclusă chiar și funcția de urmărire prin GPS.
Această tehnologie a avansat extrem de mult în
ultimii ani, oferind o perspectivă din interior
asupra corpului nostru și facilitând, astfel,
schimbări majore în fitness și chiar contribuind,
uneori, la salvarea vieții. De exemplu, cel mai nou
model de Apple Watch are senzori puternici și o
aplicație de tipul ECG, care furnizează informații
vitale despre starea de sănătate a inimii.

DACĂ RITMUL CARDIAC AL UNEI
PERSOANE SCADE SUB 40 SAU
CREȘTE PESTE 120 LA UN
INTERVAL DE CEL PUȚIN 10
MINUTE DE REPAUS, APLICAȚIA DE
PE CEAS VA TRIMITE O ALERTĂ.
Un ritm cardiac în repaus care este fie prea mic,
fie prea mare necesită control medical de
specialitate. Aplicația ECG de pe Apple Watch
oferă utilizatorilor informații din interior pentru care
până nu demult ar fi avut nevoie de echipamente
medicale scumpe. Atunci când este sesizat un
ritm cardiac accelerat sau neregulat, aplicația
trimite, de asemenea, notificări. Rezultatele pot fi
salvate în format PDF, pentru a fi analizate
împreună cu un medic.
Dacă descoperi că ritmul cardiac în repaus nu
este în limitele vârstei, mai multă mișcare făcută
zilnic sau schimbarea regimului alimentar pot fi
soluția pentru reglarea acestor parametri. Există,
de asemenea, numeroase tehnologii în curs de
dezvoltare care te pot ajuta să rămâi sănătos.

Indiferent dacă scopul tău este o dietă mai
sănătoasă, mai multă mișcare sau ambele, te
poți folosi de beneficiile oferite de tehnologie
pentru a fi mai informat atunci când iei decizii
care privesc sănătatea ta. Descoperă câteva
idei analizând următoarele tehnologii avansate.
Sticlele de apă inteligente
Nu ești sigur dacă bei suficientă apă? Sticlele inteligente de
apă, precum cea realizată de Hidrate, te vor ține la curent.
Câteva LED-uri vor lumina întreaga sticlă pentru a te anunța
că este timpul să mai bei niște apă. Sunt disponibile câteva
modele și culori care îți iau ochii. Sticla poate fi sincronizată,
prin Bluetooth, cu aplicația Hidrate, pentru o mai bună evaluare
a consumului zilnic de apă.

Haine inteligente pentru yoga
Așază-te mai ușor în pozițiile preferate de yoga cu ajutorul
hainelor. Tricourile și pantalonii de la Pivot Yoga sunt prevăzute
cu senzori care analizează poziția corpului și oferă informații în
timp real de la un instructor virtual de yoga.

Aplicația Peloton
Poate că este multă agitație în jurul prețului ridicat al bicicletei
furnizate de această companie, dar nu există niciun motiv să
folosești aplicația dacă bicicleta nu se încadrează în bugetul
tău. Un abonament de 12,99 dolari pe lună este ideal pentru cei
care vor să încerce lucruri noi în materie de exerciții fizice, iar
Peloton oferă totul, de la meditație și yoga până la programe
de intensitate ridicată. Indiferent dacă vrei să faci mișcare afară
sau să rămâi în interior, ai multe de explorat.

Oglinda pentru Fitness
Această oglindă în care te poți vedea în întregime funcționează
cu un procesor quad-core și pare desprinsă dintr-un film SF.
Se transformă într-un ecran pe care sunt proiectate exerciții de
fitness la cerere – orice, de la yoga la box, cardio sau Pilates. Îți
vei vedea nu doar propria reflexie, ci și pe instructorul care te
ajută să te menții în formă.

Cântare inteligente
Un cântar inteligent va oferi informații nu doar despre greutatea
ta. Ai numeroase opțiuni din care să alegi, însă cântarul Withings
Body+ îți va oferi informații despre greutate, masă musculară,
indice de grăsime și nivelul de hidratare, în așa fel încât tu să
beneficiezi de o imagine mai clară asupra corpului tău în detaliu.
Se potrivește cu peste 100 de aplicații de fitness și are, în plus,
și o variantă special dedicată femeilor însărcinate, prin care
poate fi măsurată constant creșterea în greutate.
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O singură aplicație, 3 programe
diferite
Aplicația Forever F.I.T. a dus inovarea din domeniul
aplicațiilor de fitness la un nivel superior, prin
combinarea celor mai bune exerciții fizice cu un
regim alimentar sănătos și o serie de produse care
îți garantează o nutriție avansată. Aplicația este
prietenoasă pentru toate nivelurile din programul F.I T.

CLEAN 9
Acest program de 9 zile îți ajută corpul să se reseteze și
să-și refacă stocurile de nutrienți esențiali. Presupune un
aport scăzut de calorii, mai multe vitamine și nutrienți,
cu efect de detoxifiere. Pe parcursul întregului program,
aplicația te va ajuta să monitorizezi consumul de apă, să
alegi mese echilibrate din punct de vedere caloric și să
urmezi cu strictețe planul de administrare a suplimentelor
alimentare.
C9® : Vanilie / Forever Aloe Vera Gel® | 547 sau Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel® | 548
C9® : Vanilie / Forever Aloe Berry Nectar® | 625 sau Ciocolată / Forever Aloe Berry Nectar® | 626
C9® : Vanilie / Forever Aloe Peaches® | 629 sau Ciocolată / Forever Aloe Peaches® | 630
F15® program: Începător | 528-529, Intermediar | 532-533, Avansat | 536-537
Vital5® | 456-458 Disponibil și cu Aloe Berry Nectar®, Aloe Peaches® sau Forever Freedom® | 659
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Dacă îți propui să fii mai
informat și mai responsabil
legat de starea ta de bine și de
sănătate, apelează la acele
avantaje ale tehnologiei care te
pot ajuta să iei decizii mai bune
și să duci o viață mai
sănătoasă.
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F15®
Ducerea la bun sfârșit a programului CLEAN 9 înseamnă
că ești pregătit pentru F15. Asemeni programului CLEAN
9, și F15 presupune o combinație între suplimentele
alimentare și o rutină de fitness pe 3 niveluri: începător,
intermediar și avansat. Aplicația F.I.T. este partenerul
perfect, întrucât îți permite să accesezi și să-ți faci
exercițiile de oriunde, să urmărești cum progresezi, să
verifici administrarea de suplimente sau să îți provoci
prietenii să ți se alăture.

VITAL5®
Pentru persoanele care își doresc echilibru din punct de
vedere nutrițional și după CLEAN 9 și F15, există Vital5.
Acest program combină cea mai bună gamă Forever de
suplimente alimentare cu gelul pe bază de Aloe vera,
totul pentru a susține digestia și a maximiza absorbția
nutrienților. Aplicația F.I.T. se potrivește perfect cu acest
program, asigurându-ți un plan ideal de suplimente și
alimentație sănătoasă.
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Găsește

F.Ie.pTot.rivește

care ți s

Urmărește cum progresezi și rămâi motivat
cu aplicația Forever F.I.T. Va fi impulsul de
care ai nevoie pe tot parcursul călătoriei
tale în lumea fitness-ului.

Îndrăznește să încerci
și vei obține cele mai
bune rezultate cu
ajutorul programului
Forever F.I.T.
Vei beneficia de un plan nutrițional avansat
și de rutina zilnică de exerciții, astfel că
vei putea rapid să evoluezi de la nivelul de
începător la cel de avansat în materie de
fitness. Planifică-ți programul, descarcă
aplicația și plonjează direct în fitness-ul
viitorului.

C9® : Vanilie / Forever Aloe Vera Gel® | 547 sau Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel® | 548
C9® : Vanilie / Forever Aloe Berry Nectar® | 625 sau Ciocolată / Forever Aloe Berry Nectar® | 626
C9® : Vanilie / Forever Aloe Peaches® | 629 sau Ciocolată / Forever Aloe Peaches® | 630
F15® program: Începător | 528-529, Intermediar | 532-533, Avansat | 536-537
Vital5® | 456-458 Disponibil și cu Aloe Berry Nectar®, Aloe Peaches® sau Forever Freedom® | 659
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FOREVER, O COMPANIE
DEDICATĂ PROTEJĂRII MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR: USCAT, APĂ ȘI AER
Să facem ceea ce e bine pentru planetă este
o parte extrem de importantă din filosofia
Forever. Depunem eforturi pentru a-i ajuta pe
oameni să aibă o viață mai bună, mai fericită,
iar asta înseamnă că trebuie să avem grijă și
de mediu. Iată câteva dintre modalitățile prin
care Forever își respectă angajamentul față de
mediul înconjurător.
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Agricultură responsabilă
Plantațiile noastre de Aloe vera din
Texas și Republica Dominicană
ridică mult nivelul de practici
responsabile. Utilizăm sistemul de
udare prin picurare, pentru a evita
risipa de apă și de asemenea
colectăm apa deja folosită în
procesul de curățare a plantelor.
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O rețea inteligentă de
distribuție
Controlul permanent al rețelei
noastre de distribuție ne ajută să
reducem emisiile de carbon.
Încercăm să găsim cele mai bune
rute pentru ca produsele să ajungă
la clienții noștri. Astfel, reușim să
reducem și cantitatea de ambalaje și
evităm pierderile.

În

Aer mai curat
Cantitatea de dioxid de carbon pe
care doar 20 de plante de Aloe vera
o transformă în oxigen este
comparabilă cu ceea ce poate face,
din acest punct de vedere, un copac
ajuns la maturitate. Prin urmare,
milioanele de plante de Aloe vera
curăță aerul de tone de dioxid de
carbon în fiecare an.
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Mai puține deșeuri

Produsul nostru cel mai cunoscut,
Forever Aloe Vera Gel®, este făcut în
totalitate din materiale reciclabile. Este
modul nostru de a ne asigura că
ambalajele noastre vor fi refolosite și nu
vor ajunge să fie aruncate la groapa de
gunoi sau să polueze apele.

Ape curgătoare curate

ă
p
A
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Numeroase produse folosite în
gospodărie au în compoziție
chimicale care sfârșesc în canalizare
sau uneori în apele curgătoare.
Forever Aloe MPD® 2X Ultra este un
produs de curățenie care poate fi
folosit pentru mai multe scopuri și
care poate înlocui vechile produse
toxice. Are în compoziție ingrediente
naturale, biodegradabile, care nu
afectează mediul înconjurător.

Recifuri de coral protejate
Recifurile de corali joacă un rol esențial
în ecosistemul fragil din oceane, însă
multe loțiuni de soare conțin substanțe
care le afectează sau chiar le pot ucide.
Forever Aloe Sunscreen conține oxid
natural de zinc non-nano particule, ceea
ce face ca ea nu doar să-ți protejeze
pielea de radiațiile dăunătoare, ci și să
fie 100% sigură pentru recifurile de
corali.

Forever Aloe Vera Gel® | 715
Forever MPD® 2X Ultra | 307
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Băsezonului

Aceste mocktail-uri pe bază de Aloe vera,
cu aroma inconfundabilă a piersicilor
bine coapte, au în compoziție ingrediente
special concepute pentru zile relaxante,
indiferent dacă ești în curtea casei tale sau
pe malul mării, la plajă. Îndrăznește acum
să petreci altfel timpul liber, consumând
aceste băuturi care nu doar că sunt
delicioase, dar te vor ajuta și să te simți
mai bine.

Știai...?
că
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Forever Aloe Vera Gel® favorizează
absorbția nutrienților? Forever Aloe
Peaches® combină toate beneficiile
celui mai cunoscut gel al nostru cu
gustul delicios și puterea antioxidantă
a piersicilor bine coapte.

Deliciu cu piersici și busuioc
Această variantă a mocktail-ului clasic combină aroma dulce a
piersicilor cu gustul ușor iute al ghimbirului.

g Forever Aloe Peaches®

85
g zeamă de lămâie
15
ceașcă de bere de ghimbir
1/2
frunze de busuioc proaspăt
2
Cuburi de gheață

Amestecă timp de 30 de secunde toate aceste
ingrediente într-un shaker. Toarnă băutura obținută
într-un recipient de cupru, adaugă gheață, frunze de
busuioc și o felie de lămâie verde pentru decor.
Servește cu un pai refolosibil, din oțel inoxidabil.

Băutură răcoritoare
din Aloe vera
Proaspăt, dulce și răcoritor, ai totul în acest mix
de Aloe vera, piersici și suc de portocale. Cu
ajutorul rețetei de mai jos vei obține 2 porții pentru că un singur pahar cu siguranță nu-ți va fi
suficient!

2 cești de piersici congelate
1 ceașcă de suc de portocale congelat
®
1/2 ceașcă de Forever Aloe Peaches
felii de piersică pentru decor

Amestecă toate ingredientele într-un blender până
obții o consistență cremoasă, fină. Servește-o
dintr-un pahar înalt, iar dacă preferi o băutură mai
puțin densă, adaugă câteva cuburi de gheață.

Forever Aloe Vera Gel® | 715
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Nimic nu duce mai mult cu
gândul la vară ca piersicile
bine coapte în căldura
soarelui.

Forever Aloe Peaches® combină piureul de piersici
cu gelul pur de Aloe vera. Rezultatul? O băutură
delicioasă și sănătoasă, adevărată sursă de vitamine și
antioxidanți, fără conservanți, pe care, când o bei, e ca
și cum ți-ai turna o rază de soare în pahar.
Forever Aloe Peaches® | 777

FOREVERLIVING.RO

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

Scapă de rutina

9-5
Munca, așa cum o
știm, și schimbările
aduse de inovare.
Modul de a munci se schimbă substanțial. Inovarea
și descoperirile din domeniul tehnologiei deschid
noi oportunități celor care vor să-și croiască singuri
drumul către o carieră de succes.
În paginile următoare, vei cunoaște pe cineva care a
îndrăznit să renunțe la comoditatea rutinei 9 - 5 și a
reușit, astfel, să găsească singur calea spre o viață
mai bună. Citește-i povestea și află cum schimbările
majore care se produc în întreaga lume în modul de
a munci deschid noi oportunități pentru milioane de
oameni.
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Taha Alaoui era o stea în devenire în fotbalul
marocan. Era în vârful carierei când o lovitură
pe teren a făcut ca tot viitorul lui în fotbal să fie
pus sub semnul întrebării, un lucru extrem de
dur pentru cineva care era atât de aproape de
împlinirea visului suprem.
Și totuși, Taha avea să afle mai repede decât
credea că ușa care i se închidea în lumea fotbalului
îi deschidea, de fapt, altele noi, către alte și alte
visuri - lucru care îi demonstra, zi de zi, că, atunci
când îți dorești cu adevărat o carieră de succes,
chiar ai numeroase posibilități de a-ți împlini visul.
Taha avea numai 6 ani când a pășit pentru prima
oară pe teren, dar din momentul acela a știut că
fotbalul va fi întotdeauna parte din el, din viitorul
lui. Era un talent înnăscut și acest lucru a fost rapid
remarcat.
Taha a început să fie cu adevărat cunoscut după
ce a apărut în show-ul tv Golden Foot. Din cele
10.000 de persoane care s-au înscris în competiția
televizată, el a fost printre cei 100 care au rezistat,
ajungând în semifinale. După show, a început să
primească oferte de la echipe care urmăreau să-și
îmbunătățească lotul cu tineri ca el.
Nu i-a fost deloc ușor să aleagă. Pe când primea
ofertele de la cluburi, absolvea și facultatea, cu o
diplomă în IT, și primea o ofertă de muncă de la
Ministerul Marocan al Afacerilor Externe. A ales
drumul stabilității financiare și a început să lucreze
pentru Guvern.
Taha știa că acesta era doar începutul unei cariere
promițătoare și, totuși, ceva din interior îi spunea că
alta era menirea lui în viață. Visul lui cel mai mare
rămăsese pe terenul de fotbal, așa că a hotărât să
renunțe la job și a început să joace.
Din nefericire, mi-am rupt glezna în timpul unui
meci și am avut nevoie urgentă de operație, își
amintește Taha.
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6 LUNI AM STAT CU PICIORUL ÎN
GHIPS. APOI AM AVUT NEVOIE DE
RECUPERARE, AM FĂCUT TOT CE SE
PUTEA, DAR SIMȚEAM CĂ ACELA ERA
FINALUL CARIEREI MELE ÎN FOTBAL.
După lovitura care îi punea în pericol cariera de
fotbalist, Taha ar fi putut, pur și simplu, să se întoarcă
să lucreze la Minister. Dar el își dorea mai mult. Taha
face parte dintr-o generație care încearcă să privească
și să înțeleagă altfel termenul de carieră. Să ai un loc
de muncă stabil nu mai e suficient. Oamenii caută
libertate, flexibilitate și ceva în care să creadă cu
adevărat.
În perioada de recuperare, Taha s-a gândit mult la
viitorul lui și la posibilitățile pe care le avea pentru a-și
construi o carieră așa cum își dorea. La un moment
dat, l-a vizitat o prietenă care avea o afacere pe cont
propriu, ca Forever Business Owner.
La acea vreme, Taha nu știa mare lucru despre vânzări,
însă a rezonat imediat cu produsele și specificul
afacerii. Dacă ar fi lucrat singur, ar fi putut să prezinte
produsele Forever și altor sportivi și să-i ajute, astfel,
să-și îmbunătățească performanțele.
“Niciodată nu mi-a plăcut să lucrez pentru altcineva,”
spune Taha.

MI-AM DORIT MEREU SĂ FIU LIBER.
APOI AM DESCOPERIT CĂ FOREVER
ÎMI DĂDEA ACEEAȘI SENZAȚIE DE
LIBERTATE PE CARE O AVEAM
ATUNCI CÂND JUCAM FOTBAL.

Iar în Forever făcea, totuși, și muncă în echipă, în
calitate de trainer pentru toți cei care intenționau să
pornească o afacere pe cont propriu. Taha și-a dat
seama că șansa pe care i-o oferise lui Forever era exact
lucrul care lipsea din viața multor oameni. El își găsise,
însă, locul, astfel că a reușit rapid să avanseze și să
trăiască viața pe care și-o dorise dintotdeauna.
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O piață în continuă
dezvoltare și schimbare
Din ce în ce mai mulți oameni reușesc să profite de
oportunități asemeni celei care l-a ajutat pe Taha. Și, deși
vânzările directe sunt departe de a fi un model nou de
business, companii precum Forever au reușit să facă în
așa fel încât să scoată în evidență cele mai bune produse,
dar și să ofere celor care au afaceri proprii instrumentele
digitale necesare dezvoltării.
Social media a schimbat radical felul în care clienții
interacționează cu afacerile și proprietarii lor. Alte
instrumente, precum aplicațiile digitale, platformele de
ecommerce și descoperirile din domeniu au făcut din
piața vânzărilor directe o adevărată industrie, cu target
la nivel global. În felul acesta, cei care dețin afacerile
pot să-și dezvolte o rețea mai mare de clienți în mai puțin
timp.

Generația Milenialilor
În 2015, potrivit Ernst & Young, Milenialii erau cea
mai numeroasă populație activă din punct de vedere
profesional, iar în decurs de 5 ani pronosticul era să
ajungă să reprezinte 75% din forța de muncă. Acest
lucru a produs schimbări majore în toate domeniile. Și, în
timp ce părinții lor alegeau cariere stabile și lucrau pentru
aceeași companie timp de mulți ani, Milenialii sunt mai
deschiși să-și schimbe locul de muncă o dată la câțiva
ani. De fapt, așa au reușit Milenialii să aibă salarii mai mari
și job-uri mai bune. Dar tot de la ei vine și provocarea unei
mai mari libertăți, ei fiind, prin excelență, o generație de
antreprenori și freelancer-i, cu viața trăită în stilul propriu.

ÎN MULTE DOMENII SE POATE LUCRA
DE LA DISTANȚĂ, OAMENII POT SĂ-ȘI
FACĂ TREABA DE ORIUNDE, IAR ASTA
ASIGURĂ ECHILIBRUL PERFECT ÎNTRE
VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CEA
PERSONALĂ.

Afilămulte...
ma

Vrei să afli mai multe despre
Oportunitatea Forever?
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Vorbește cu persoana care ți-a prezentat
această broșură.

Mai multe posibilități de
a-ți dezvolta abilitățile
profesionale
Cei care lucrează pe cont propriu sunt mai dispuși
să investească în ei înșiși și în dezvoltarea abilităților
profesionale decât cei care optează pentru rutina 9 – 5.
Potrivit studiilor realizate de Uniunea Freelancer-ilor din
America, mai mult de jumătate dintre cei care lucrează
pe cont propriu s-au recalificat profesional în ultimele 6
luni. În bootcamp-uri, la seminarii de week-end și cursuri
online, în încercarea de a ține pasul cu o economie care
crește odată cu tehnologia, noua generație se află într-un
proces continuu de dezvoltare a abilităților profesionale.
În ziua de azi, oamenii au opțiuni nelimitate de acces la
informație și tot atâtea posibilități de a obține atestatele
și diplomele de formare profesională de care au nevoie
pentru a avea succes în carieră.

Schimbări în cultura
organizațională
În timp ce procentul celor care lucrează pe cont propriu
crește constant, companiile au, încă, nevoie de persoane
care să muncească cu normă întreagă. Acest lucru
duce la schimbări importante în cultura organizațională.
Milenialii devin majoritari în procentul celor care sunt
activi pe piața muncii, astfel că business-urile trebuie
să-și adapteze cerințele și să ofere angajaților program
de lucru flexibil, posibilitatea de a munci de la distanță,
precum și resurse de relaxare și deconectare la locul
de muncă. De la distanță se poate munci mai mult și
asta pentru că oamenii au posibilitatea de a lucra de
oriunde, lucru care echilibrează mult relația dintre viața
profesională și cea personală.

Economia de tip Gig/

creată de freelancer-i și lucrătorii
pe platformele online
Compania Uber este, în principal, responsabilă de
crearea economiei de tip gig, prin serviciul de car sharing.
Șoferii se loghează, muncesc când vor și se opresc când
hotărăsc tot ei. Sunt persoane care lucrează full-time, în
timp ce alții conduc doar în timpul liber, pentru un câștig
suplimentar. De la partajarea de mașini, economia de tip
gig a ajuns să includă și domeniul alimentar, serviciile de
curierat și cele de livrări mici, comisioane, etc.
Gigantul Amazon, de exemplu, se bazează mult pe
muncitorii de tip gig în demersul de a dezvolta o rețea
de livrare și în domeniul alimentar, incluzând aici atât
hrană rece, neperisabilă, cât și preparate calde, gătite.
Tehnologia a reușit mai mult decât o simplă schimbare
a economiei. A creat, de fapt, un stil cu totul nou
de a munci, a revoluționat forța de muncă și cultura
organizațională în ansamblu. Experții sunt de părere că
economia de tip gig va continua să se extindă.

Unde te vezi în viitor?
Pentru Taha și milioane de oameni ca el, vânzările directe
reprezintă șansa de a face ceva care se potrivește
perfect stilului lor de viață, ceva care îi ajută să ducă la
bun sfârșit tot ce își propun. Afacerea lui Taha a crescut
constant, iar el a ajuns să călătorească în toată lumea
pentru a vorbi, la diferite evenimente, în fața altor Forever
Business Owner-i despre reușita lui.
Tu ai de ales între un job cu normă întreagă și program
flexibil sau o carieră ca freelancer, tot cu normă întreagă.
Indiferent care dintre variante simți că ți se potrivește
mai bine, cu siguranță ești martorul unor schimbări
importante pe piața muncii, așa că posibilitățile din
care poți alege sunt nelimitate.
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Oamenii pe care

te bazezi
Cum a reușit cineva să depășească un moment
greu din viață sprijinindu-se pe comunitatea
Forever.
Atunci când te confrunți cu o boală care îți
pune viața în pericol, oamenii la care ții și pe
care te poți baza pot face diferența. Krisztina
Kovacs-Kiraly era în floarea vârstei când
vestea că avea o tumoră pe creier a venit ca
un trăznet. Cum să fie posibil așa ceva? Avea
numai 30 de ani și o carieră stabilă ca FBO în
Ungaria.
“Boala mea a fost extrem de parșivă, la început,”
își aminteste Krisztina. “Am mers la numeroși
medici și nimeni nu descoperea de ce starea
mea de sănătate se înrăutățea. A început să-mi
cadă părul, nu mă mai puteam concentra, nu mai
aveam energie pentru nimic.”

Într-un final, medicii au descoperit cauza
problemelor sale – o tumoră de 3,3 centimetri
pe glanda pituitară. Krisztina a aflat că urma să
stea în spital o lungă perioadă de timp pentru
tratamente hormonale, apoi să treacă printr-o
operație foarte grea de îndepărtare a tumorii.
S-a gândit în primul rând la soțul ei, Endre, la
viața lor împreună, iar gândul că el avea să-i fie
alături indiferent ce urma să se întâmple a ajutat-o
extrem de mult. S-a gândit, apoi, la Forever și la
ce ar fi urmat să se întâmple cu echipa ei pe toată
durata tratamentului și după operație.

AM LUPTAT ȘI AȘA AM
DEVENIT MAI RĂBDĂTOARE,
MAI HOTĂRÂTĂ, AM ÎNVĂȚAT
SĂ ACCEPT MAI UȘOR UNELE
LUCRURI ȘI SĂ AM MAI MULT
CURAJ.
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Krisztina și-a construit o echipă puternică de
Forever Business Owner-i, dar asta a presupus o
interacțiune directă cu toți cei implicați. A petrecut
mult timp ajutând fiecare membru al echipei sale
să crească, să se dezvolte și a fost nevoie de
mult timp pentru ca afacerea ei să devină una
de succes. Acum, pusă față în față cu viitoarea
spitalizare prelungită, Krisztina se vedea nevoită
să se bazeze pe echipă pentru a menține afacerea
pe picioare până când ea avea să termine
tratamentul și să-și revină cu totul.

Starea de sănătatea a Krisztinei s-a ameliorat an
de an, iar astăzi ea este complet refăcută. Dar,
deși este la fel de hotărâtă și activă ca întotdeauna,
Krisztina nu mai e aceeași persoană care era
înainte de boală.

“Întotdeauna am încercat să rămân optimistă și să
mă concentrez pe ei și pe obiectivele lor,” spune
Krisztina.

Și relația Krisztinei cu Forever merge bine. Spune
că Forever nu a dezamăgit-o niciodată de-a lungul
călătoriei ei alături de companie, de la simplu client
la proprietar de afacere. Compania și prietenii pe
care și i-a făcut în calitate de FBO vor juca mereu
un rol important în viața ei. Să povestească despre
Forever cât mai multor oameni este, așadar, felul ei
de a spune mulțumesc.

ECHIPA A FOST EXTREM DE
PUTERNICĂ. AU PRELUAT RAPID
TOT CE ERA DE FĂCUT, AU RĂMAS
ÎMPREUNĂ ȘI AU PRELUAT
CONDUCEREA.

“Am luptat și așa am devenit mai răbdătoare, mai
hotărâtă, am învățat să accept mai ușor unele
lucruri și să am mai mult curaj, spune Krisztina. Mă
stresez mai puțin și am devenit mai îndrăzneață
atunci când îmi stabilesc obiectivele.”

Eforturile echipei au motivat-o pe Krisztina și i-au
permis să investească în recuperarea ei, în loc să
își facă griji pentru partea financiară. Bonusurile
au continuat să vină, iar presiunea de a face față,
din punct de vedere financiar, tratamentului pentru
o boală care pune viața în pericol era, astfel, mai
mică. Oamenii ei nu doar că se descurcau, ci
chiar au reșit să crească vânzările și să aducă noi
membri în echipa Forever.
Ziua operației Krisztinei a sosit. Cu toate acestea,
pericolul încă nu trecuse cu totul. Recuperarea
avea să fie lungă, dar măcar urma să stea acasă și
să doarmă din nou lângă soțul ei. Avea nevoie de
câțiva ani pentru a-și reveni 100%, dar Krisztina era
hotărâtă să facă tot ce ținea de ea pentru a putea
să muncească din nou.
“Nu puteam să interacționez cu persoane noi,
dar eram acolo, prezentă,” spune Krisztina.
“Iubeam produsele și le foloseam. Am participat la
evenimente și la toate întâlnirile la care am putut,
din punct de vedere fizic.”
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Relații care contează
într-o lume complet
digitalizată
Social media a fost creată ca instrument
prin care oamenii reușeau să interacționeze
unii cu alții. În ultima perioadă, însă,
platforme ca Instagram, Facebook și Twitter
s-au transformat în instrumente cheie pentru
dezvoltarea unei afaceri. În mai puțin de 2
decenii de utilizare la nivel global, social
media a redefinit, pe de o parte, felul în care
companiile comunică cu clienții și, pe de altă
parte, a ajutat antreprenorii și business-urile
mici să se dezvolte rapid și constant.
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Aloe Life a stat de vorbă cu Amy Sifontes,
Director al Departamentului de Marketing
Digital al Forever, despre social media ca
rampă de lansare pentru antreprenori și
proprietarii de mici afaceri.

Ce crezi că vor oamenii să afle atunci când
urmăresc o companie în social media?
Social media a produs o schimbare majoră în relația business
- client. Oamenii vor să relaționeze cu o anumită companie
din varii motive, cum ar fi ofertele promoționale sau programul
flexibil, dar caută și noi oportunități de a se simți mai conectați
la ce e în jurul lor. Brand-urile pe care eu le urmăresc în social
media sunt cele cu care interacționez și în afara unor simple
tranzacții. Vreau să simt că sunt conectată cu sufletul la
misiunea lor și încerc să cunosc brand-ul respectiv dincolo de
produsele sau serviciile pe care le oferă.

Cum s-a schimbat relația business - client
odată cu dezvoltarea social media?
Presiunea companiilor de a stabili conexiuni solide cu clienții
este mai mare ca niciodată. Pe Facebook ai posibilitatea de a
comenta și de a trimite mesaje, astfel că oamenii se așteaptă
la viteză mare de reacție. Dar, dincolo de mesajele care
vizează în mod direct un business, sunt sute de milioane de
alte conversații online despre o anumită afacere. Pe rețelele
de socializare, la fel de importantă precum comunicarea este
și ascultarea socială, pentru că așa poți să afli ce e bine, dar
și ce nu e bine în legătură cu business-ul tău, ce place, dar și
ce nu place clienților. Social media este alegerea numărul unu
atunci când cineva vrea să se plângă de servicii sau produse
de proastă calitate, astfel că trebuie să existe o preocupare
constantă a companiilor de a oferi clienților experiențe pozitive,
susținere și o relație bună afacere - client.

Ce s-a schimbat în felul în care companiile
aleg să se promoveze?
În ultimii ani s-au produs schimbări majore în domeniul publicității
și în felul în care companiile își atrag publicul. Acum, când datele
personale sunt permanent la vedere, există companii care
profită de acest lucru și se folosesc de informațiile postate pe
internet, iar acest lucru poate fi considerat o încălcare a dreptului
la viață privată. E mai ușor ca niciodată să ajungi la oameni
și, din păcate, uneori ajungem să fim bombardați cu reclame
care vizează aspecte intime, personale. Câteodată, ajungi să ai
senzația că nu te uiți la o reclamă, ci că ești urmărit pe internet.
Cred că publicitatea este acea parte din social media care va
evolua constant. Spre deosebire de reclamele de la televizor sau
din reviste, cele din social media ți se adresează în mod direct,
te cunosc prin simplul fapt de a fi distribuit, la un moment dat,
ceva pe o rețea de socializare. Cred că este un domeniu căruia
trebuie să i se acorde foarte multă atenție și, dacă ești genul de
persoană care dă share la orice în social media, atunci trebuie să
te aștepți ca aceste informații să fie folosite în scop comercial.

Există o rețetă de succes prin care pot
fi păstrate pe termen lung interesul și
preocuparea oamenilor pentru un anumit
business?
Pe scurt, rețeta noastră presupune informare, captarea
atenției și conectare. Canalele noastre de social media sunt
bidirecționale, iar scopul nostru este atins atunci când primim
feed-back de la cei care ne urmăresc. Fiecare postare este
menită să dezvolte conexiunile și relațiile cu urmăritorii, de
aceea căutăm în permanență soluții originale de a împărtăși
ceea ce facem și ceea ce iubim. Da, evident că vorbim
mult despre aloe și ne place când primim feed-back despre
compania și produsele noastre.

Ce rol joacă social media într-o companie
precum Forever?
Într-o multinațională ca Forever, social media este legătura
directă cu milioane de oameni din întreaga lume. Este un mijloc
de comunicare esențial pentru business-ul nostru și canalul
preferat prin care ținem legătura cu Forever Business Owner-ii și
evoluția lor în compania noastră.

Ce îți place cel mai mult la job-ul tău?
Fiecare zi aduce noi provocări. Lucrăm mereu la un proiect
nou, fie că vorbim despre organizarea unor evenimente mari, ca
Raliul Global, fie că ne referim la dezvoltarea de noi tehnologii
sau soluții pentru un business de succes, ca FLP360. Nu mă
plictisesc niciodată și pur și simplu iubesc să lucrez cu oameni
extraordinari din întreaga lume.

Ce te face #ForeverProud?
Sunt #ForeverProud pentru că lucrez într-o companie care îi
ajută pe oameni să se simtă și să arate mai bine și pentru că,
datorită social media, sunt în permanență în contact cu Forever
Business Owner-ii care vorbesc lumii întregi despre puterea
plantei Aloe vera.
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F în acțiune
Urmărește Forever în social media
pentru a avea acces la cele mai noi
informații despre produse, oferte și
evenimente din lumea întreagă.
facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ
nstagram.com/
ForeverRomaniaHQ
twitter.com/romaniaflp
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ÎȚI PLACE SĂ FOLOSEȘTI
PRODUSELE FOREVER?
Transformă pasiunea ta pentru produsele
noastre într-o oportunitate și îndrăznește să-ți
schimbi viața ajutându-i pe alții. Vorbește cu
persoana care ți-a prezentat această broșură
și află cum poți deveni Forever Business
Owner, cum poți câștiga mai mulți bani și
cum poți călători către destinații din întreaga
lume.

De prin lume

adunate

Participă la conversație!
facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ/
instagram.com/
ForeverRomaniaHQ/
twitter.com/romaniaflp

Produsele și oamenii noștri sunt prezenți în întreaga lume. Acesta este unul
dintre motivele pentru care iubim faptul că suntem un brand global și că
afacerea noastră este prezentă în peste 160 de țări. Aruncă o privire peste
câteva dintre postările noastre preferate, împărtășite de familia noastră.
Sperăm că ne vei spune și tu povestea ta. Nu uita să folosești hashtag-urile
#LookBetterFeelBetter sau #ForeverProud!

Cristiana Dincuta (Arcul de Triumf, București)
#Aloeinjurullumii
#Aloearoundtheworld

Forever Living (Edmonton, Alberta)
“Look better. Feel better.
100% inner leaf aloe vera.”
#Aloearoundtheworld

Laura Reihana (Bristol, UK)
“Ceaiul de Aloe, servit după-amiază. Am petrecut
câteva ore minunate în după-amiaza aceasta, la
lansarea business-ului Fionei!”
#veryproudmento #flexibleworking
#healthandwellness #nutritioniskey #guthealth

Rosita Darrell (Cairo, Egipt)
Curând, Marea Deschidere a Oportunității
Forever va fi anunțată în Egipt!.
#AloeAroundtheWorld #egypt
#businessopportunity #joinmyteam #kairo
#hurghada #somabay

Riham Dwiri (Dallas, Texas)
“Toți avem nevoie de un mic dans cu Aloe
Baby pentru a începe cum trebuie Săptămâna
EMR19.”
#foreverproud #thealoeveracompany

Viviane Quinhones (Pattaya, Thailanda)
“Sunt Eagle Manager!!!”
#eaglemanager2019 #eaglemanager #emr19
#foreverliving #forever #manager
#gerenteaguia
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SPF 30 împotriva radiațiilor
UVA și UVB.

Bucură-te de mai mult timp la soare cu ajutorul protecției
delicate pe care ți-o oferă loțiunea Aloe Sunscreen. Această
formulă inovatoare conține Aloe vera și oxid natural de zinc
non-nano particule, asigurând pentru mai mult timp protecție
împotriva radiațiilor UVA și UVB. Este rezistentă la apă pentru
aproximativ 80 de minute și nu afectează recifurile de corali poți, prin urmare, să protejezi simultan pielea și ecosistemul
delicat al oceanelor.
Forever Aloe Sunscreen | 617

FOREVERLIVING.RO

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

